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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Bisnis Keluarga memiliki kontribusi dan peran yang besar terhadap 

pertumbuhan perekonomian suatu negara. Menurut data International Finance 

Corporation (IFC), sekitar 95% korporasi di Indonesia adalah perusahaan 

keluarga. Ini membuktikan bahwa perusahaan keluarga berperan besar dalam 

perekonomian (Susanto, 2014) seperti tercantum dalam jurnal milik Antoro 

Nanang Puji (2017). Menurut Ward dan Aronoff (2002) seperti tercantum dalam 

jurnal milik Francisca Lily dan Maria Praptiningsih (2014) dinyatakan bahwa 

“Suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan keluarga apabila terdiri dari dua 

atau lebih anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan”. Donnelley 

(2002) seperti tercantum dalam jurnal milik Francisca Lily dan Maria 

Praptiningsih (2014) dinyatakan bahwa “suatu organisasi dinamakan perusahaan 

keluarga apabila paling sedikit ada keterlibatan dua generasi dalam keluarga itu 

dan mereka mempengaruhi kebijakan perusahaan.”  

 

Menurut Aronoff (2003) seperti tercantum dalam jurnal milik Setiawan 

Feliana Yuni (2016) “Suksesi adalah proses seumur hidup dalam perencanaan dan 

manajemen yang meliputi langkah-langkah dari keseluruhan proses bisnis dengan 

tujuan untuk memastikan kelanjutan bisnis dari generasi ke generasi”. Sebagian 

besar pekerjaan untuk mempersiapkan pengalihan kekuasaan dan kontrol dapat 

dilakukan dalam jangka waktu 5 sampai 15 tahun. Suksesi adalah sebuah proses 

perpindahan manajemen dan kepemilikan sebuah perusahaan. Proses suksesi 

dalam perusahaan keluarga sangat tergantung pada peran aktif anggota keluarga. 

Suksesi adalah proses transisi manajemen dan kepemilikan bisnis untuk generasi 

berikutnya dari anggota keluarga. Transisi mungkin juga termasuk aset keluarga 

sebagai bagian dari proses. Anggota keluarga biasanya sebagai pengendali peran 

baik dalam suksesi manajemen serta kepemilikan suksesi. Dengan demikian, 
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integrasi yang efektif dan pengelolaan keluarga komponen akan memiliki efek 

menentukan pada keberhasilan proses suksesi. (Walsh, 2011) 

Dalam perkembangannya bisnis keluarga tidak lepas dari proses suksesi, 

dimana perlu adanya pergantian puncak kepemimpinan agar perusahaan dapat 

bertahan dan berkembang dengan melakukan regenerasi dan perpindahan 

kepemilikan dari pendiri kepada generasi selanjutnya. Dari hasil penelitian, 

kurang dari 30% perusahaan keluarga sampai pada generasi kedua dan hanya 10% 

perusahaan keluarga yang bisa mencapai pada generasi ketiga (Lansberg, 2005) 

seperti tercantum dalam jurnal milik Setiawan Feliana Yuni (2016). Dalam 

perkembangannya, proses suksesi ini sering dihadapkan pada konflik yang 

kompleks antara masalah dalam manajemen perusahaan dengan masalah dalam 

internal keluarga. Mulai dari menjaga kestabilan manajemen dalam perusahaan, 

mempersiapkan calon suksesor, penentuan calon suksesor, hingga pergantian 

kepemimpinan. Dimana dalam prosesnya perlu menjaga stabilitas yang terjadi 

dalam perusahaan, mengingat dalam proses ini sering terjadi perubahan kebijakan 

sesuai dengan keputusan pemimpin yang baru. Cadieux, Lorrain, Hugron (2002) 

seperti tercantum dalam jurnal milik Francisca Lily dan Maria Praptiningsih 

(2014) mendefinisikan succession plan adalah suatu proses dinamis di mana peran 

dan tugas dari dua kelompok utama individu yang terlibat (pendahulu dan 

penggantinya) berkembang saling bergantung dan tumpang tindih dengan tujuan 

akhir menjadi transfer kedua manajemen dan kepemilikan bisnis untuk generasi 

berikutnya (dalam Hnátek, 2012). Menurut Lumpkin dan Brighman (2011) seperti 

tercantum dalam jurnal milik Francisca Lily dan Maria Praptiningsih (2014) 

dinyatakan bahwa succession plan merupakan proses perencanaan yang matang 

dengan melibatkan sejumlah komponen di perusahaan keluarga dan berusaha 

dicapai dengan tingkat kesadaran dan ketekunan yang tinggi untuk memastikan 

keberlanjutan perusahaan jangka panjang (dalam Filser, Kraus & Ma ̈rk, 2013).  

 

Menurut Walsh (2011) dimensi dalam perencanaan suksesi dibagi menjadi 

dua: Management Succession (suksesi manajemen) berkaitan dengan pemimpin 

eksekutif yang professional dan kompeten, memiliki keterampilan serta komitmen 
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dalam mengelola bisnis; Ownership Succession (suksesi kepemilikan) 

berhubungan dengan pengambilalihan kepemilikan perusahaan kepada generasi 

selanjutnya. Fenomena mengenai perpindahan penerus dalam sebuah perusahaan 

akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan 

pada tahun yang akan datang. Perencanaan suksesi yang efektif akan 

menghasilkan kesiapan yang matang bagi calon suksesor melalui pengenalan akan 

perusahaan, pendidikan, komunikasi, hingga praktek kerja dalam perusahaan. Hal 

ini akan membantuk calon suksesor dalam memahami visi dan misi perusahaan, 

budaya perusahaan, hingga cara pengambilan keputusan yang tepat bagi 

perusahaan.  

 

Perusahaan Lusiana Promotion, merupakan sebuah bisnis keluarga yang 

bergerak dibidang jasa pembuatan souvenir untuk sebuah acara, baik acara 

pernikahan, ulang tahun, reuni, maupun sebagai bingkisan dari sebuah perusahaan 

kepada konsumennya. Perusahaan ini merupakan sebuah usaha keluarga yang 

berdiri sejak tahun 1997 dan didirikan oleh Bapak Agus Handoyo yang saat ini 

berusia 47 tahun selaku pemilik Lusiana Promotion. Lusiana Promotion ini 

bertempat di Jalan Seteran Miroto no. 15 Semarang. Penggunaan nama Lusiana 

itu sendiri merupakan nama dari istrinya yaitu ibu Lusi. Usaha ini melayani 

pembuatan souvenir, dimana barang yang diproduksi berupa tas, kaos, gelas, 

bolpoin, dll. Penjualan yang dilakukan Lusiana Promotion ini berawal dari sistem 

penawaran pembuatan souvenir, dimana bapak Agus Handoyo sebagai pemilik 

menawarkan kepada rekan-rekannya untuk membuatkan souvenir acara-acara 

keluarga ataupun perusahaan. Dengan ketekunannya, bapak Agus Handoyo ini 

semakin sering mendapatkan kepercayaan untuk membuat souvenir dalam 

berbagai acara-acara seperti souvenir tas pada perusahaan Tour, souvenir bolpoint 

pada bank, acara pernikahan, ulang tahun, dll. Dalam menjalankan bisnisnya, 

bapak Agus ini dibantu oleh 10 orang karyawannya yang memiliki tugasnya 

masing-masing. 

Bapak Agus Handoyo sebagai generasi pertama yang memiliki dua anak 

yang bernama Devina Aprillia sebagai anak pertama yang saat ini berusia 21 



4 
 

tahun dan Hanna Valentina sebagai anak kedua yang saat ini berusia 12 tahun. 

Bapak Agus sampai saat ini belum menentukan suksesor yang akan meneruskan 

Lusiana Promotion ini kelak. Hingga saat ini baru anak pertama Devina Aprillia 

sebagai generasi kedua saja yang ikut membantu bapak Agus dalam mengelola 

usahanya, namun Devina tidak berperan aktif secara langsung dalam sistem 

manajemen perusahaan. Melihat jarak umur antara anak pertama dengan anak 

kedua yang cukup jauh membuat Bapak Agus berpikir untuk mempersiapkan anak 

pertama untuk menjadi calon suksesor yang sesuai dengan kriteria yang 

diharapkan oleh bapak Agus, walaupun umur bapak Agus yang masih relatif 

optimal untuk bekerja atau belum mendekati masa pensiun, namun bapak Agus ini 

memiliki keinginan untuk mempersiapkan anak pertama sebagai calon suksesor 

agar kelak pada saat bapak Agus sudah tidak dapat bekerja, maka anak pertama 

ini dapat langsung menggantikannya. Hal tersebut membuat Bapak Agus 

mempersiapkan proses suksesi tersebut sejak calon suksesor masih duduk 

dibangku sekolah. Devina sebagai anak pertama sudah aktif diperbantukan dalam 

perusahaan sejak Devina duduk dibangku sekolah menengah pertama (SMP), saat 

itu Devina diperbantukan untuk membantu menghitung jumlah barang yang akan 

dikirm ke konsumen, dan membantu dalam pengemasan souvenir. Hingga 

berjalannya waktu, Bapak Agus mengembangkan tugas yang diberikan kepada 

Devina, dimana saat ini Devina mulai diperbantukan untuk mengawasi produksi 

dan mengemas souvenir agar sesuai dengan standart produksi serta penghitungan 

pada jumlah barang yang harus dikirim, melakukan pengecekan jumlah 

persediaan bahan produksi, untuk bidang keuangan Devina hanya membantu 

melakukan perhitungan sederhana. Sedangkan Hanna sebagai anak kedua sampai 

saat ini masih belum disertakan dalam usaha bapak Agus, ini disebabkan karena 

bapak Agus merasa Hanna masih belum cukup umur untuk berbagian dalam 

sebuah bisnis. Oleh karena itu, berdasarkan pada uraian diatas penelitian ini 

berjudul:    

“Analisis Proses Suksesi Dalam Bisnis Keluarga Pada Lusiana 

Promotion” 
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1.1     Rumusan Masalah 

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana proses 

suksesi pada Lusiana Promotion dengan teori Walsh (2011)” 

1.2    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui proses suksesi pada Lusiana Promotion menggunakan teori 

Walsh. 

1.3     Manfaat Penelitian : 

a) Manfaat Praktis Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik 

Lusiana Promotion dan dapat dijadikan sebagai pandangan bagi 

generasi kedua dan generasi selanjutnya dalam mempersiapkan proses 

transisi dan suksesi di masa mendatang. 

b) Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pandangan yang lebih luas mengenai proses suksesi yang terjadi dalam 

sebuah bisnis keluarga. 

 

1.4 Sistematika Penulisan Skripsi 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menyajikan landasan teori yang merupakan dasar dalam 

menganalisis permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan 

definisi operasional. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Bab ini menguraikan objek dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data yang akan 

dilakukan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum dari bisnis keluarga yang dteliti, 

gambaran umum responden, serta analisis dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menguaikan kesimpulan dari penelitian serta saran berdasarkan 

pembahasan yang telah dirangkum dalam bab-bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


